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 מטרות הקורס

 א. הקניית מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית.

 ב. הקניית מושגי יסוד בבקרה ניהולית.

 ג. הקניית היכולת להשתמש בנתונים חשבונאיים לעריכת דוחות כספיים.

 לתכנון, תקצוב ובקרה.ד. הקניית היכולת להשתמש בנתונים כספיים 

 

 נושאי הלימוד

 המערכת החשבונאית .1

מקומה של המערכת החשבונאית במערכת הכלכלית. תפיסות בסיסיות, הגדרות יסוד של דו"ח רווח 
  והפסד והמאזן, המשוואה החשבונאית.

 .  דוח רווח והפסד 2

מדידת הרווחיות, מרכיבי דוח רווח והפסד, מימוש הכנסות, מדידת ההוצאות, הפסדים, מוסכמות 
 חשבונאיות תפעוליות ומוסכמות משלימות. 

 . מרכיבי המאזן 3

הכרת מרכיבי המאזן, נכסים שוטפים ולא שוטפים, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לטווח ארוך ודוח 
 על השינויים בהון העצמי. 

 כללי החשבונאות .4

הנחות יסוד, מוסכמות תפעוליות ואילוצים חשבונאיים. גילויי דעת, תקנים  -מוסכמות חשבונאיות 
 לאומיים.-חשבונאיים מקומיים ותקנים חשבונאיים בין

 מבוא לבקרה ניהולית .5

 אמצעי בקרה ניהולית, קבלת החלטות ניהוליות, הגדרת עלויות ומיונן, ניתוח כדאיות השקעה.
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 . הכרת מערכת הבקרה הניהולית6

 הקבועות.-המשתנות והעלויות העקיפות–דוח עלות הפעילות, צורת איסוף המידע על עלויות ישירות 

 . תקצוב7

 יעדי התקצוב, תנאים הנדרשים להצלחתו, אופן התקצוב ובעיות התנהגותיות במערכות תקציביות. 

  . ניתוח דוחות כספיים8

 תיאוריה. -והבנת משמעותם. דוח תזרים מזומנים ודוח השינויים בהון העצמי חישוב -יחסים פיננסיים 

 
 ציון הקורס יתבסס על המרכיבים הבאים:

 90% -. מבחן בסיום הקורס 1

 תרגילים, לא יינתנו אחוזים 2-(. על הגשת פחות מ4% -תרגילים  3) 5% -תרגילי בית*  4. הגשת 2
 כלל.

 5% -. נוכחות לפי התקנון 3

 .65נו בבחינה מעל ותוספת האחוזים בגין עבודות בית ונוכחות בכיתה תינתן לסטודנט שצי*
 

 תוכנית הקורס

 כמו גם הבנת דו"ח רווח והפסד ומאזן לניתוח הדוחות כספיים. ,מטרת הקורס להקנות ידע תיאורטי

את התרגילים יש להגיש בתחילת השיעור של השבוע  .על הסטודנטים/יות יוטלו משימות לביצוע בבית

 שלאחר הטלת המשימה.  

 תרגיל קריאה נושא מפגש מס'

   19-42 מבוא לחשבונאות והמערכת החשבונאית 1

 1תרגיל מס'  75-85 דוח רווח והפסד 2

2תרגיל מס'   43-68 מרכיבי המאזן 3  

4 
התהליך החשבונאי ועריכת הדוחות 

 הכספיים
91-144 

 

5 
ניתוח כדאיות  -חשבונאות ניהולית 

 השקעה
     1יח' 

6 
מדידת עלויות ישירות והעמסת עלויות 

 עקיפות
 3תרגיל מס'  2יח' 

    4תרגיל מס'  45-65כוכבי  א. ניתוח דוחות כספיים 7

   9יח'  תקצוב וסיכום הקורס 8

     מבחן 9

 

 'גילה בניסטי מספרי העמודים לקריאה מתייחסים לספרה של פרופ.  

  תוצג במודל לצילום(.  התש"ף ד"ר איתמר כוכבי עו"ד ורו"ח -חוברת עקרונות החשבונאות( 

 .היחידות לקריאה מתייחסות לספר של פרופ' לבנת 

 .ייתכנו שינויים בתוכנית 
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 : נדרש

 מ.", הוצאת ספרים פלס בעחשבונאות פיננסית, תיאוריה ויישומים לה.יג פרופ' בניסטי, .1
 .          התשע"ט, ד"ר איתמר כוכבי עו"ד ורו"ח –חוברת עקרונות החשבונאות )מורחבת(  .2
 (.2000)הוצאת צ'ריקובר, מהדורת כדאיות עסקית, תמחיר ובקרה רו"ח ראובן איינהורן,  .3
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